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Iruzkina 
 
Horixe da «DOMUND» egun honek gogoratuko deuskuna 
eta gugan bultzatuko dauana. Lehenengo ta behin geure 
sinismena aintzat hartzea, eta zorion-iturri dogula au-
tortzea. Benetako zoria da Jainkoa aita/ama lez suma-
tzea eta haren errukia eta maitasuna dastatzea. Jain-
koaren esperientziatik joten dogu senide behartsuen bila 
urtetera, bazterretaraino, eta hareen erruki izatera, eta 
daukaguna eurekaz partekatzera. 
 
 Ez dogu geure burua abonatzen betetzaileak eta 
esku-zabalak garala eta ez beste batzuk langoak adie-
razteko. Esker onez begiratzen dogu oraindino zenbat 
daukagun egiteko: 
 —neurritsuago bizi izan; 
 —alperrik galtzeak ekidin; 
 —ingurua zaindu; 
 —berrerabilpena eta birziklapena bultzatu; 
 —gizartearen eraikuntzan esku hartu; 
 —bazterreratuak bilatu eta harei eskua luzatu; 
 —eta gaur ezinezko doguna, ekinaren ekinaz lortu. 
 
 Ezin geintekez, ba, konformatu, egiten dogula pen-
tsatuz. Ezin geike gu baino txarragorik badagola uste 
izan eta lasai geratu. Jesusen jarraitzaile izateak bul-
tzatu egin behar gaitu Paulo bultzatu eban lez behar-
tsuaren garrasia entzutera, eta hareen kalterako dogu-
zan bizikerea eta jokabide asko eta asko zuzentzera… 
 
 Adoretu daigun alkar eginkizun horretan, alkarregaz 
otoitz eginez. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 

1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 

2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
«DOMUND» egun honetan, Jauna, 
gure sinismena partekatzera deitzen jaku, 
ondasunak ere, gure aberastasunak, partekatuz. 
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Agurra 
 

† Bere seme-alaba egin gaituan, eta bere onda-
sunak seme-alaba guztiontzat nahi dauzan Jain-
koa ozenki goretsi daigun. 
 

R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
 
DAMU OTOITZA 
 Jainkoak gutaz irudi ona dauka, seme-alaba 
lez maite gaitulako eta gure erruetaz errukitzen 
dalako. Baina hau ete da gure jokabidea? Ezetz 
dirudi! Eta ondo legoke damutasunez hurrera-
tzea Jainkoaren errukira. 
 —Jesus Jauna, zeugan gara Jainkoaren seme-

alaba, erruki, Jauna! 
 —Jesus Jauna, zeugan maite gaitu Jainkoak, 

Kristo, erruki! 
 —Jesus Jauna, zeugan hartzen gaitu Jainkoak 

bere errukian, Erruki, Jauna! 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
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rrela. «DOMUND» egun honetan gogoan izan gura 
doguz Ebanjelioa oraindino ezagutzen ez dabenak, 
Jainkoaren errukiaren eta maitasunaren barri ez 
daukenak, sarritan esplotatu eta pobretu doguza-
nak. Gure eskupekoagaz zin egin daigun: buruga-
beko kontsumokeriatik urten egingo dogula, neurri-
tsuago bizi izanez. 
 
 
ESKARIAK 
 
 † Jainkoak bere zuzentasuna pobreen ondoan 
egoteaz agertzen deusku. Eskatu deiogun bere 
zuzentasunaren luzapen izan gaitezala: 
 
 —Gure Elizbarrutiak alboratuen, paperik ba-
koen eta edonondik baztertuak direnen ondoan 
egoten jakin daian, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Gure Parrokiako «Karitas»en alde: euren 
lana aintzat hartu daien, eta eliztarren gogoa 
erakarten ahalegindu daitezan, eskatu deiogun 
Jaunari. 
 —Katekesiko umeen alde: erregaloen zain 
egon ez daitezan, Jesus ezagutzen eta haren 
ikasle izateko ibilbidea egin daien baino, eskatu 
deiogun Jaunari. 
 —Eliz-egoera honi erantzuteko gauza izan gai-
tezan, gure eliz-jokeretan Jainko-zuzentasuna 
bilatu daigun, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Gure otoitz eta betekizunez gain, misiolari 
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Gaizkileen aurka Jaunaren aurpegia,  
lurretik ezabatzeko hareen gomutapena.  
Deadar egiten dabe zintzoek, eta Jaunak entzun,  
larrialdi guztietatik libratzen ditu. R/. 
 
Hur jake Jauna bihotz-hautsiei,  
salbatzen ditu barru-jausiak.  
Jaunak askatzen dau bere zerbitzarien bizia,  
Haregan babesten diranek ez dabe zigorrik izango. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 Jainkoa noiz dala zuzena uste dogu? Geuri joakuzanean 
gauzak ondo? Ba, zoritxarrekoei beti joakez txarto, eta ha ta 
guztiz ere eurekin da Jainkoa. Zer esan nahi ete deusku ho-
nek? 
 
Siraken liburutik   (Si 35, 15b-17. 20-22a) 
  

Epailea da Jauna, 
eta ez dau Haregan eraginik inoren izenak; 
ez dau alderdikeriarik egiten behartsuaren kontra 
eta entzun egiten dau zapalduaren eskaria. 
Ez dau umezurtzaren erregua bertan behera izten, 
ezta kexaz joakon alarguna ere. 
Jaunak gogo onez hartzen dau Bera zerbitzen dauana, 
eta honen eskaria zeruraino heltzen da. 
Apalaren otoitzak hodeiak zulatzen ditu 
eta ez dau onik bere helmugara heldu arte; 
ez dau etsitzen, Goi-goikoak esku hartu 
eta errubageei justizia egin arte.  

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen 
eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
†  Senideok: sinismena ta 
otoitza izan badira au-
rreko domeketako ospa-
gaiak, domeka honetakoa 
zuzenbidea litzateke, 
Justizia. Jainkoaren zu-
zenbidea ospatuko dogu 
Eukaristia honetan.  

 DOMUND eguna dogu eta badaukagu otoitze-
rako zio edo motiborik: gure fedeak ez gaitu 
eroan errefuxiatuei ateak zabaltzera, edo he-
rrialde behartsuei gure alkartasuna erakustera, 
hareik esplotatzera eta euren ondasunak xur-
gatu ondoren hareik geure zaborrez betetara 
baino. Zelan ordaindu, egin dogun zor handi 
hau? Ez dogu nahikoa otoitzagaz… 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 
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Baina ezinbesteko dogu gaur egun 
hirugarren munduaren garrasia entzutea: 
geure ondo bizi izatea dabe amets, 
geuk itzi doguzan pobreziatik urtetea 
eta herrialde baketsu eta aberats izatea… 
 
Egizu, ba, Jesus, jarraitzaile izan gakizuzala 
ondasunen erabilpenari neurria hartuz, 
ingurua kutsaduratik eta hondamenetik zainduz 
eta baztertu eta etorkinak geure mahaikide bihurtuz. 
 
Emoiguzu zeure bihotz errukitsuaz maitatzea. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 

 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
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Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 
 

Sal 33, 2-3. 17-18. 19 eta 23 

 
 
R/. Dohakabeak oihu egin eban  
 eta Jaunak entzun 
 
Bedeinkatuko dot aldi oro Jauna,  
nire ahoan beti haren gorapena. 
Harro nago Jaunagaz,  
entzun begie apalek eta poztu bediz.   R/. 
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izateak ingurua zaintzera, kutsadurea ekiditzera 
eta ondasunak alperrik ez galtzera eroan gaizan, 
eskatu deiogun Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Bigarren irakurgaia 
 

 Edozeinek lez deutso bildur heriotzeari Paulok ere. Baina 
haren hitzetan hauxe aurkitu geike: Jainkoagan zelango uste 
ona dauan, bere bizia ebanjelioaren alde emon daualako. 
 
 
San Paulo Apostoluak Timoteori egindako bigarren gutune-
tik    (2 Tm 4, 6-9. 16-18) 
 

 Anaia maite: Ni neure bizia oparitzat eskeintzeko zorian 
nago; gainean dot mundu honetatik abiatzeko ordua. Burruka 
ona egin dot, amaitu dot lasterketea, gorde dot sinesmena. 
Dagoaneko zain daukot garaipenaren koroia, Jaunak, epaile 
zuzenak, azken egunean emongo deustana; eta ez niri baka-
rrik, baita beraren agerraldia maitasunez itxaron daben guz-
tiei ere. 
 Zatorkidaz lehenbailehen. Nire auziko lehenengo defen-
tsan ez eban inork urten nire alde; bakarrik itzi ninduen da-
nek; Jainkoak ez deiela kontuan hartu. Baina Jauna neugaz 
izan neban eta indartu egin ninduan, nire bidez mezua osorik 
iragarria izan eiten eta jentil guztiek entzun egien. Berak 
atara ninduan lehoiaren ahotik. Jaunak atarako nau gaitz 
guztitik eta salbatuko, zeruko bere erreinura eroanez. Berari 
aintza gizaldien gizaldietan. Amen. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

 Kontuz adibideekin! Atara behar dogun ondo-
rioa ez da geure burua zuritzea, hareen esana-
hia urkultzea baino. Egin deiogun harrera on 
ebanjelioari, zutunik Aleluia abestuz. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik    (Lk 18, 9-14) 
  
 Aldi haretan, parabola hau esan eutsen Jesu-
sek euren buruak zintzotzat hartzen eta besteak 
gitxiesten ebezan batzuei: 
 «Gizon bik igon eben tenplura otoitz egitera, 
bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseuak, 
zutunik, honan egiten eban otoitz bere barruan: 
"Eskerrak emoten deutsudaz, ene Jainko, bes-
teak lakoa ez nazalako: lapur, gaizkile, adulte-
riogile; ezta horrako zergalari hori lakoa ere. 
Astean bitan egiten dot barau, eta ditudan guz-
tien hamarrenak emoten ditut". 
 Zergalaria, barriz, urrun gelditurik, ez zan 
begiak zerura jasotera ere ausartzen; bular joka 
ziharduan, ostera, esanez: "Ene Jainko, erruki 
zakioz pekatari honi!" 
 Hara zer dinotsuedan: azkenengo hau Jain-
koagaz adiskideturik bihurtu zan etxera; bestea, 
barriz, ez. Izan ere, bere burua goratzen dauana 
beheratu egingo dau Jainkoak, eta bere burua 
beheratzen dauana goratu». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-


